
KRISTUS JE NAŠ VELIKI DUHOVNIK
Verniki duhovnika radi sprašujejo zakaj si je izbral ravno 

duhovniški poklic, ko bi lahko imel poklic, ki prinaša večji 
ugled in tudi dobro materialno neodvisnost. Večina duhovnikov 
odgovarja: »Saj si nisem jaz izbral tega poklica, ampak je Bog 
tako hotel. On me je postavil za duhovnika!« S tem odgovorom 
navadno duhovniki svoje sogovornike ne zadovoljijo, ampak 
jih naredijo še bolj zmedene. Večina si ne zna predstavljati, da 
duhovniški poklic ni eden od številnih poklicev, ampak je Božja 
izbira in zaupanje določnega poslanstva. Bog izbere kogar hoče in pri njegovi izbiri 
intelektualne sposobnosti izbranega niso v prvem planu. Med duhovniki je veliko 
takih, ki so z veliko težavo zaključili svoj študij, niso briljantni pridigarji in tudi ne kaj 
prida dobri graditelji in gospodarji, a verniki jih občudujejo, ker so zadovoljni v svojem 
poklicu, blizu ljudem, pobožni, zgledni in vredni zaupanja.

Pisatelj pisma Hebrejcem je poznal judovsko prakso, kako Bog jemlje duhovnika 
izmed ljudi in ga postavi za ljudi, da daruje daritve in žrtve za grehe. Ne samo za grehe 
tistih, h katerim je poslan, ampak tudi za svoje grehe. Nihče si te časti, da je duhovnik, 
ne jemlje sam, ampak ga kliče Bog, kakor je bilo to v času, ko je Mojzes izbral Arona in 
njegov rod za duhovniško službo. Ni izbiral Mojzes, on je samo izpolnil naročilo, ki ga 
je prejel od Boga.

Ali je v novi zavezi kaj drugače? Pisatelj pisma Hebrejcem meni, da ni nič drugače, ko 
piše: »Tako tudi Kristus ni sam sebe poveličal, da je postal veliki duhovnik, ampak ga je 
poveličal tisti, ki mu je rekel: 'Ti si moj sin, danes sem te rodil,' kakor pove drugje: 'Ti si 
duhovnik na veke po Melkizedekovem redu.'« Pravila ostanejo ista: Bog izbira in odloča, 
kam bo koga postavil in kakšno poslanstvo mu bo zaupal. Kristus je sicer drugačen 
duhovnik, njemu ni treba opravljati daritev zase, ker je brez greha. Njegova duhovniška 
služba tudi nima začetka in ne konca, ker je on duhovnik na veke.

Kaj to pomeni? Imamo duhovnika, ki nas je odkupil in se daruje za nas. Ta ima 
svoje poslance med nami, ki so posredniki Božje milosti. Njih moramo poslušati in jim 
zaupati, kajti oni ne govorijo v svojem imenu, ampak v imenu tistega, ki jih je izbral in 
poslal kot pričevalce evangelija.
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Nedelja 30. nedelja med letom 25. oktober
 y 30. nedelja med letom. Godujeta Darinka, mučenka in Krišpin, mučenec.
 y Danes smo prestavili ure na zimski čas, zato bodo tudi določene spremembe delavniških maš. Od ponedeljka 

do petka bodo večerne maše ob 17.30, v soboto pa ob 19.00.
 y  Iskreno se zahvaljujem vsem otrokom, ki so prodajali srečke za tombolo, vsem vam, ki ste prispevali dobitke in 

članom ŽPS-ja pri tehnični izpeljavi tombole. Izkupiček od tombole bo namenjen salezijanskim misijonarjem. 
Hvala tudi za nabirko pri maši, ki bo odposlana na Nadškofijski ordinariat.

 y 1. novembra sta dve maši tudi popoldne in nato molitve na pokopališču. Na Trsteniku je maša ob 14.00, 
v Tenetišah pa ob 15.00. Pred obema mašama so 20 minut prej molitve očenašev. Molitve očenašev za 
pokojne lahko naročite vsak dan pred mašo. Pred praznikom Vseh svetih je navada, da opravimo spoved in 
na sam praznik zmolimo vero, očenaš in zdravamarijo ter prejmemo popolni odpustek. Priložnost za spoved 
bo med tednom med mašo in na praznik med mašami. Na praznik Vseh svetih bo ob 17.30 molitev rožnih 
vencev za naše pokojne. Po molitvi pa bo po salezijanski navadi za vse pečen kostanj. Lepo vabljeni.

 y V župnijski pisarni, v Tenetišah pa v zakristiji, imate na razpolago Marijanski koledar za leto 2016. Letos ga 
krasijo Marijine in Jezusove podobe ter podobe svetnikov, ki jih najdemo na cerkvenih banderih širom po 
Sloveniji. Cena koledarja je 2 €.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Delajmo, kot da ne bi bilo treba nikoli umreti, živimo pa, kot bi morali 
umreti vsak dan.

 y V novembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
Nedelja
800 Tenetiše

1000

30. nedelja med letom
1. za ++ starše Preskar
2. za + Janeza in Manco Hribar (obl.)
1. za + očeta Blaža (obl.) in mamo Marijo Gros
2. za Božje varstvo pri delu v gozdu
3. po namenu iz Preddvora 

25. oktober

Ponedeljek
1730

Demetrij Solunski, mučenec; Lucijan in Marcijan, muč.
za + Jurija (obl.) in Ano Košnik

26. oktober

Torek
1730

Sabina Avilska, mučenka; Frumencij, škof
za zdravje

27. oktober

Sreda
1730

Simon in Juda Tadej, apostola; Frančišek Serrano, muč.
za + Marijo Toporiš (obl.)

28. oktober

Četrtek
1730

Mihael Rua, duhovnik; Ermelinda, devica
za zdravje

29. oktober

Petek
1730

Marcel, mučenec; Aleksij Zaryckyi, duhovnik in mučenec
za + Jožeta Cudermana (obl.)

30. oktober

Sobota
1900

Alfonz Rodriguez, menih; Dan reformacije d. p. d.
1. za + Angelo Zaplotnik, dar sosedov
2. za + Stanka Kerna, dar vnuka Klemena

31. oktober

Nedelja
800 Tenetiše
1000

1400

800 Tenetiše

VSI SVETI
za župljane
1. za + Jasno Kadivec
2. za + Alojza Sirca (obl.)
1. za + Cudermanovega očeta
2. za + moža in očeta Janeza Dolinarja
3. za + Zdravka Sirca, dar sosedov
za + Ano in Matevža Vindišarja

1. november

čiščenje in krašenje Trstenik – Delavec Mateja
Tenetiše – Gregorc Romana

30. oktober


